
VÝSLEDKOVÉ ÚČTY, ÚČTOVÁNÍ NA VÝSLEDKOVÝCH  ÚČTECH,  1.  PŘÍKLAD  PÚ 
 

   Dosud jsme účtovali pouze na rozvahových  účtech. V účetnictví se ale často vyskytují 
účetní případy, při nichž dochází např. ke spotřebě materiálu, opotřebení dlouhodobého 
majetku, spotřebě cizích výkonů / nakupovaná energie, nakupované služby/, spotřebě 
lidské práce. Peněžnímu vyjádření této spotřeby říkáme NÁKLADY. 
 
    Náklady se firmám vracejí ve formě tržeb za prodané výrobky, zboží, služby. Dosažené 
tržby  jsou VÝNOSY podniku. Výnosy jsou výkony vyjádřené v penězích. 
Výnosy také znamenají, že se firmě  zvýšil i stav jejího majetku – výnosy jsou zdrojem 
přírůstku majetku nebo snížením závazků. 
 
Porovnáním nákladů a výnosů zjistíme HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  
-  ZISK výnosy vyšší než náklady 
-  ZTRÁTA  
 

Zisk je novým vlastním zdrojem financování majetku účetní jednotky. Proto je v rozvaze 
Vykazován v samostatné položce na straně zdrojů, tzn. v pasivech. 
 
 
ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ: 
 
Účty nákladů a výnosů nemají počáteční stav. 
 
Výnosy jsou zdrojem majetku, proto se účtují na straně DAL  
 náklady představují snížení tohoto zdroje, a proto jsou účtovány na straně MD 
 
 
 
 
TYPICKÉ OPERACE S VÝSLEDKOVÝMI ÚĆTY: 
 
A+   V 
 
příklad: vystavená faktura odběratelům za provedené služby 
 
P+   N 
 
příklad: přijatá faktura za spotřebu elektrické energie 
 
A-  N 
 
příklad: v hotovosti zaplacena oprava nebo výdejka materiálu do spotřeby 
  
 
 
 
DRUHY ÚĆTŮ 
 
- rozvahové aktivní RA 
- rozvahové pasivní  RP 
- výsledkové nákladové  VN 
- výsledkové výnosové   VV 
 
 

Účtová osnova – umístění jednotlivých druhů účtů 
 
 
 



 
Podnikatel zabývající se opravami čalouněných výrobků měl k 1.1. …. Tato aktiva a pasiva: 
 
peníze  16 000,-  účty v bankách 284 000,-  materiál 50 000,-  stroje 450 000,-   
dodavatelé 150 000,-  úvěry 220 000,-    odběratelé 70 000,-  zaměstnanci 40 000,-  
základní kapitál ? 
 
Účetní případy: 
 
1. Faktura přijatá za opravu stroje    16 000,- 
2. Tržby v hotovosti za opravy sedacích souprav  40 000,- 
3. Z bankovního účtu byly vyplaceny mzdy zaměstnancům 40 000,- 
4. Podle výdejek vydán materiál ze skladu   10 000,- 
5. Z běžného účtu zaplacena faktura dodavatelům/z min.r./     150 000,- 
6. Pokladník proplatil z pokladny cestovní účty     2 000,-  
7. Faktura vystavená zákazníkovi za opravu sedací soupravy 27 000,- 
8. V hotovosti zaplaceno poštovné      1 000,- 
9. Odběratel uhradil fakturu na bankovní účet   ……… 
 
 

Úkoly: 
 
a/ sestavit počáteční rozvahu 
b/ rozepsat počáteční stavy rozvahových účtů 
c/ proúčtovat účetní případy /průběžně zřizovat výsledkové účty/ 
d/ uzavřít všechny účty 
e/ sestavit výsledovku 
f/ sestavit rozvahu 
g/ zkrácené zápisy účtování 
 
 
 


